
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 83 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
24.09.2020     Мукачево     №2038 
 

Про затвердження ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» технічних 
документацій з нормативної грошової оцінки земель за межами 
населеного пункту с. Лавки Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади 
 

Розглянувши клопотання ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» №134-
25/6083, відповідно до статей 12, 186, 186 – 1 Земельного кодексу України, 
Законів України "Про землеустрій", «Про оренду землі», «Про Державний 
земельний кадастр», «Про оцінку земель», п. 6 Розділ ІІ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності", враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №74 
від 21.09.2020 р., 22.09.2020 р., 23.09.2020 р.), керуючись п. 34 ч.1 ст. 26, ч. 1 ст. 
59, ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічні документації про нормативну грошову оцінку 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення - згідно додатку 1 до 
цього рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
Буднік В. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та 
земельних відносин.  
 
 
Міський голова                                           А. БАЛОГА



ДОДАТОК 1 
до рішення 83 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
24.09.2020р. №2038 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності яким затверджуються технічні 
документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення: 

 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи/назва 

юридичної особи 

РНОКПП / 
код 

ЄДРПОУ 

Адреса земельної 
ділянки 

Площа 
земельної 
ділянки, га 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки (код 

згідно КВЦПЗ) 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Нормативна 
грошова 
оцінка 

земельної 
ділянки, грн 

1 2 3 4 6 7 8 9 
1. 

 
Приватне акціонерне 

товариство 
"Закарпаттяобленерго" 

 

00131529 
0Bза межами 

населеного пункту 
с. Лавки 

Мукачівської 
міської об'єднаної 

територіальної 
громади 

 

0,0017 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2122784800:01:002:0064 2649,04 

2. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 
1Bза межами 

населеного пункту 
с. Лавки 

Мукачівської 
міської об'єднаної 

територіальної 
громади 

0,0017 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

2122784800:04:002:0063 2649,04 



 (14.02) 

3. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 
2Bза межами 

населеного пункту 
с. Лавки 

Мукачівської 
міської об'єднаної 

територіальної 
громади 

 

0,0017 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2122784800:04:002:0062 2649,04 

4. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 
3Bза межами 

населеного пункту 
с. Лавки 

Мукачівської 
міської об'єднаної 

територіальної 
громади 

 

0,0017 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2122784800:04:002:0061 2649,04 

5. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 
4Bза межами 

населеного пункту 
с. Лавки 

Мукачівської 
міської об'єднаної 

територіальної 
громади 

 

0,0017 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2122784800:04:002:0060 2649,04 



6. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 
5Bза межами 

населеного пункту 
с. Лавки 

Мукачівської 
міської об'єднаної 

територіальної 
громади 

 

0,0097 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2122784800:04:002:0059 15115,13 

7. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 
6Bза межами 

населеного пункту 
с. Лавки 

Мукачівської 
міської об'єднаної 

територіальної 
громади 

 

0,0017 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії 

(14.02) 

2122784800:04:002:0058 2649,04 

8. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 
7Bза межами 

населеного пункту 
с. Лавки 

Мукачівської 
міської об'єднаної 

територіальної 
громади 

 

0,0120 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії 

(14.02) 

2122784800:04:003:0137 21493,09 

9. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 
8Bза межами 

населеного пункту 
с. Лавки 

Мукачівської 
міської об'єднаної 

0,0120 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 

2122784800:04:003:0135 21493,09 



територіальної 
громади 

 

теплової енергії 
(14.02) 

10. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 
9Bза межами 

населеного пункту 
с. Лавки 

Мукачівської 
міської об'єднаної 

територіальної 
громади 

 

0,0017 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії 

(14.02) 

2122784800:04:003:0136 3044,86 

 
 
Секретар міської ради                   І. МАНЯК  
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